
وهلذا ما جاءت بعلمه إال بعد ما شاع مذهب اجلهمية أن اهللا معنا بذاته يف األرض صار العلماء يكثرون منها 

؛ ابن مسعود قال: وهو عامل م، قال  وإن كان يذكر عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أو عن ابن عباس أنه قال

   وهو معهم وهو عامل م .

   الناس الذين غري الدين يبغون مقدم عليه من أجل احلصر ؟))  أفغير دين اهللا (( السائل :

؛ ألن من بغي غري دين اهللا فال ينفعه حىت لو متسك بدين اهللا؛ شف واحد مثال قال أنا أبغي  أي نعم  الشيخ :

ألن من كفر ببعض  ؛ غري دين اهللا يف شيء وأبغي دين اهللا يف شيء؛ هل ينفع دين اهللا يف هذه احلال ؟ ما ينفع

  الكتاب فقد كفر بكل الكتاب .

أحسن اهللا إليك؛ بالنسبة ملن يقرأ قراءات القرآن هل من اللغو أن يقرأ آية مثال بقراءة وآية أخرى بقراءة  السائل :

  ؟يتغري املعىن  (( إليه ترجه األمور ))أألخرى  أو اآلية  قل أفغير دين اهللا يبغون )) ((مثل هنا 

؛ قال مثال لو اختلف القراء يف آية فهل لك أن تقرأ يف أوهلا بقراءة  العلماء اختلفوا يف هذه املسألة  الشيخ :

واحدة ويف آخرها بقراءة واحدة ؟ فمن العلماء من قال نعم يصح ألن الكل وارد؛ ولكن الراوي الذي رواها، 

إيل وقد ثبت أن الرسول قرأ أول اآلية على القارئ الذي رواها هو الذي يبقى على ما روى؛ أما أنا فأنا فمنقول 

هذا الوجه وآخر اآلية على هذا الوجه فلي أن أقرأها بالوجهني؛ وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو 

ية عرفت ؟ فمثال يف اآلية اآلآخر الصحيح؛ وبعضهم قال: ال، إذا قرأت بقراءة واحدة ال تقرأ بقراءة الثانية يف 

)) يصح؛  وله أسلم من في السموات واألرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين اهللا تبغون ((اليت معنا 

أفغير دين اهللا يبغون وله أسلم  ((يكون بعده إليه يرجعون من يف السماء واألرض، من يف السموات واألرض؛ 

أسلم من في السموات  ))  ((أفغير دين اهللا يبغون وله السموات واألرض طوعا وكرها وإليه ترجعون من في

أفغير دين اهللا تبغون وله أسلم من في  (()) أيها املنزل عليهم القرآن وكرها وإليه ترجعون واألرض طوعا

   )) أيها املخاطبون يف  مجيعا . طوعا وكرها وإليه ترجعون السموات واألرض

الكلمتني ختالف األخرى وإذا ؛ لو فرض يف آية أخرى غري هذه اآلية إحدى  شيخ أحسن اهللا إليك السائل :

  ؟ه حىت على قول شيخ اإلسالم قرأت ذه القراءة مث قرأت بقراءة األخرى ختتلف املعىن أدع القراءة ذ

  ؛  ال، لك أن تقرأ ما مجيعا  الشيخ :



  ولو اختلف املعىن ؟  السائل :

كون اآليتان على املعنيني بالنص أي نعم ولو اختلف املعىن ألن اختالف املعىن يكون فيه زيادة معىن؛ ت  الشيخ :

.  

  )) هل التويل يكون بالقلب فقط ؟  فمن تولى بعد ذلك ((يف قوله تعاىل:  السائل :

اللغة العربية تقول توىل فالن  ، تويل باجلسم وبالقلب فبالقلب اإلعراض وباجلسم املشي والرتك . أبدا  الشيخ :

   سواء كان يف قلبه أو جبسمه نعم .

  ؟ فمن تولى بعد ذلك )) ((هل التويل بعد الرسل الذين أخذ اهللا عليهم امليثاق يف قوله تعاىل:  ائل :الس

؟ ويش فهمت ؟ أي فمن توىل من الناس بعد هذا البيان فهو  ؛ ما فهمت من تفسري هذا سبحان اهللا  الشيخ :

هذا وأنه أخذ على الرسل ميثاق نبوة ؛ ملا ذكر البيان  ؛ ما هو بعد الرسل الذين أخذت عليهم امليثاق فاسق

حممد صلى اهللا عليه وسلم قال: من توىل بعد أن بينا من أن الرسل؛ وهلذا أشرت إىل ذلك بقويل: ما أخذ على 

   ؛ لكن ممكن اليوم فيه بعض . املتبوع فهو مأخوذ على التابع

   ) ؟ طوقه من سبع أرضين هل األرضني طباق يف احلديث: ( السائل :

مثال أنت  ) . من اقتطع شبرا أرضا ظلما طوقه يوم القيمة من سبع أراضين (ذكرنا ويش لون ؟   : الشيخ

؛ ألين أملك سطح األرض اليت أنت  دخلت على أرض فأخذت منها شربا تطوق يوم القيمة بسبع أراضني

  ؛ وهلذا كنت ظاملا يل إىل األرض السابع . أخذت وأملك ما حتتها إىل األرض السابع

  هل األراضي السبع عليها سكان  ؟  السائل :

  . ما ندري هل عليها سكان أو الاهللا أعلم   الشيخ :

)) يف هذه اآلية وإليه يرجعون ((  )) وإليه يرجعون ((، الشرح أظن يف آخر مجلة منها اليت ما أخذناها  الشرح

)) يعين  واألرض طوعا وكرها السموات أفغير دين اهللا يبغون وله أسلم من في ((وجل:  الكرمية يقول اهللا عز

أسلم له من يف السموات واألرض طوعا وكرها إسالما كونيا قدريا من االستسالم وليس إسالما شرعيا ألن من 

)) يعين كما أنه له السلطان  وإليه ترجعون ((وقوله:  . وجل يف األرض مل يسلموا كلهم إسالما شرعيا هللا عز



يضا يرجعون إليه يف اآلخرة؛ وتقدمي املتعلق يدل على التخصيص ألن املتعلق هو مفعول الكامل يف الدنيا فإم أ

  ينبئهم مبا عملوا إذا رجعوا إليه .ف و الفعل وتقدمي املفعول يفيد احلصر يعين يرجعون إىل اهللا ال إىل غريه وس

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن األنبياء عليهم الصالة  ))... إذ أخذ اهللا ميثاق النبيين و  ((وجل:  يقول اهللا عز

وجل كما أن غريهم كذلك؛ وجهه من اآلية: أن اهللا أخذ عليهم امليثاق  والسالم مربوبون متعبدون هللا عز

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات  بالتكليف؛ وهذا يدل على أم كغريهم مربوبون متعبدون هللا كما يتعبد غريهم .

))؛ أما آتيتكم من كتاب لما ((مليثاق يكون مبا آتاهم اهللا من الكتاب واحلكمة بناء على القراءة الثانية: أن ا

فإنه يستفاد منها فائدة وهي: أن اهللا سبحانه وتعاىل آتاهم العهد أو  )) لم ((القراءة الثانية اليت يف املصحف 

ين لكوم أوتوا الكتاب واحلكمة صاروا أهال هلذا امليثاق أخذ منهم العهد وامليثاق مبا آتاهم الكتاب واحلكمة يع

ومن فوائد اآلية الكرمية: ما من اهللا به على النبيني من  العظيم؛ وأنه مهما أوتوا فالبد أن يؤمنوا ذا الرسول .

ا أنعم ويتفرع على هذه الفائدة: أن من ورث هذا الكتاب واحلكمة فإنه قد أخذ حبظ وافر مم الكتاب واحلكمة .

) فجيب عليهم  أن العلماء ورثة األنبياء (به على النبيني؛ وهلذا جاء يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

إذا ورثهم اهللا علم األنبياء أن يقوموا مقام األنبياء يف الدعوة إىل اهللا ونشر العلم واجلهاد يف سبيله ومن تواىن منهم 

اآلية الكرمية: فضيلة رسول اهللا صلى اهللا علي وسلم لكون اهللا أخذ على مجيع ومن فوائد  عن ذلك فقد قصر .

فإن قال قائل: كلمة رسول نكرة فما الذي جعلك جتعلها للنيب صلى اهللا عليه  األنبياء امليثاق والعهد أن يؤمنوا به.

على ذلك أو عن ذلك فاجلواب  ؟ شائع ال خيتص به واحد دون آخر وسلم ؟ واألصل يف النكرة أا اسم جنس

أن يقال: إن هذا الوصف الذي وصف اهللا به هذا الرسول ينطبق متاما على من؟ على النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ 

)  تباعيإ حيا ما وسعه إال (لو كان أخي موسىويدل لذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعمر: 

ا مجع اهللا له األنبياء ليلة املعراج صار هو إمامهم فصار هو ويدل لذلك أيضا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم جامعة  املتبوع ال التابع عليه الصالة والسالم .

وأسأل اهللا أن )) وهلذا كانت هذه األمة ـ وهللا احلمد  مصدق لما معهم ((للتصديق جبميع رساالته؛ لقوله: 

من فوائد هذه اآلية  جيعلين وإياكم منهم ـ كانت هي املصدقة متاما جلميع الرسل وهذه امليزة ليست لغريها .

لتؤمنن  ((الكرمية: أنه جيب على األنبياء أن يؤمنوا ذا الرسول الذي يأتيهم مصدقا ملا معهم وأن ينصروه؛ لقوله: 

على األنبياء كان واجبا على أممهم ألن ما وجب على اإلمام وجب على )) وإذا كان هذا واجبا  به ولتنصرنه

تابعه؛ فيجب على مجيع األمم أن يؤمنوا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم وأن ينصروه؛ ومن مل يكن كذلك فقد كفر 



عوا ما التزم به تباع رسوهلم أن يتبإمعلوم أم إذا كانوا صادقني يف برسوله؛ ألن رسوله قد أعطى اهللا هذا امليثاق؛ و 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه جيوز بل يشرع يف األمور اهلامة أن يقرر من أخذ عليه العهد حىت يقر  رسوله .

 )) (( أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصريويعرتف زيادة على العقد األول الذي جرى بينه وبني معاهده؛ لقوله: 

ظريه من بعض الوجوه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قرر من اعرتف بالزنا وهذا يرد يف األمور العظيمة اهلامة؛ ون

سأله أفعلت كذا أفعلت كذا حىت قال له: أنكتها ومل يكين قال نعم قال كما يغيب الريشة يف البئر واملروذة يف 

وجل، وأنه  الم اهللا عزمن فوائد هذه اآلية الكرمية أيضا: إثبات ك املكحلة ؟ قال نعم؛ كل هذا من أجل التثبيت .

)) وكل هذا يدل على أن كالمه سبحانه وتعاىل  قال فاشهدوا قال أأقررتم قالوا أقررنا ((متعلق مبشيئته؛ لقوله: 

بصوت مسموع وأنه متعلق مبشيئته؛ فيكون فيه الرد على األشاعرة الذين قالوا إن كالم اهللا هو املعىن القائم بنفسه 

ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز إشهاد اإلنسان على  ألنه وصف الزم له لزوم العلم واحلياة .وأنه ال يتعلق مبشيئته 

إا خطاب لكل إنسان على حدة؛ وأما إذا قلنا: اشهدوا بعضكم على بعض  )) قال فاشهدوا ((نفسه إذا قلنا 

أيها الذين كونوا قوامين يا  ((فليس يف اآلية دليل لذلك؛ لكن اإلشهاد على النفس أمر جاءت به الشريعة 

ية هذا العهد ذه التقريرات ومن فوائد اآلية الكرمية: تقو  بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم )) .

وجل يف أمر من األمور؛  وما أعظم شهادة اهللا عز )) الشاهدين وأنا معكم من ((شهادات املختومة بقوله: واال

اهللا عليه وسلم أن يؤخذ مثل هذا العهد املؤكد ذه املؤكدات من أجل وهذا كله مما يزيد فضيلة لرسول اهللا صلى 

ومن فوائد هذه اآليات الكرمية: أنه إذا كان واجبا على األنبياء واألمم  اإلميان به ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ونصرته .

ن باب أوىل ألننا ننتسب إليه السابقني أن يؤمنوا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وينصروه كان إمياننا به ونصرته م

أن نصره يف حياته  وننتمي إليه ونعتقده إمامنا صلوات اهللا وسالمه عليه فكان واجبا علينا أن ننصره؛ ومن املعلوم

هو اجلهاد معه وأما نصره بعد وفاته فهو نصر سنته ونشرها وبياا للناس والدفاع عنها واجلهاد يف نصرا كل هذا 

إلسالمية؛ وبناء على ذلك جيب على األمة اإلسالمية أن ترفض كل وارد إليها من أعداء اهللا واجب على األمة ا

إذا كان خمالفا للسنة، كل شيء يرد علينا من الكفار من عقائد وأخالق وأعمال ومعامالت وغريها إذا كان 

الشيء وأن يضرب به وجه خمالفا لسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم فإن أقل ما يقال يف النصرة أن يرفض هذا 

مورده وأن ال يكون له مكان بني األمة اإلسالمية؛ ألنه كيف يكون نصرة وحنن نستورد من أعداء هذه النصرة ما 

خيالف هذه النصرة؛ من ادعى ذلك فإنه كاذب فإن فعله مكذبه قوله؛ ولو كان قوله صادقا لكان أول ما يقوم به 

فمن تولى بعد ذلك فأولئك  ((وجل:  مث قال اهللا عز  خالف شريعة اهللا .من نصرة شريعة اهللا أن يرفض كل ما 

)) يعين من أمم هؤالء األنبياء؛ وال ترد هذه  من تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون هم الفاسقون )) ((



ا ترد الشرطية على األنبياء ألن األنبياء عليهم الصالة والسالم شهدوا على أنفسهم وشهد اهللا معهم؛ لكن إمن

هذه الشرطية على من؟ على أتباعهم يعين فمن توىل من أتباع األنبياء بعد ما ذكر هذا امليثاق العظيم فهو فاسق 

أفمن   ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الفسق يطلق على الكفر؛ ومن شواهد ذلك ما ذكرناه يف الدرس  .

وعملوا الصالحات فلهم جنت المأوى نزال بما كانوا  كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون أما الذين آمنوا

ومن فوائد اآلية: أن من توىل قبل قيام احلجة عليه مل حيكم عليه   يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار )) .

ويتفرع على هذا فائدة مهمة وهي: أن الشرائع ال تلزم قبل العلم،  . فمن تولى بعد ذلك )) ((بفسق؛ لقوله: 

الشرائع ال تلزم قبل العلم؛ وهذه املسألة عظيمة، مسألة عظيمة جدا اختلف فيها العلماء اختالفا طويال عريضا 

جدا؛ لكن من تأمل نصوص الكتاب والسنة وتأمل أيضا ما هللا من صفات عظيمة تبني له أن الشرائع ال تلزم قبل 

نا وجب الشرائع قبل العلم لكان الغضب سابقا العلم؛ ألن اهللا كتب على نفسه أن رمحته سبقت غضبه؛ ولو قل

على الرمحة؛ ألننا نلزم اإلنسان بشيء مل يعلمه؛ لكن رمبا يكون من اإلنسان تفريط يف السؤال ما يسأل، ال يسأل 

عن  شيئا فحينئذ قد يلزمه قبل أن يعلم من أجل تفريطه؛ أما لو مل يكن مفرطا كإنسان نشأ يف بادية وال يعلم

وال طرأ على باله فكان يصلي على جنابة بدون اغتسال وبقي على هذا عشر سنوات أو  عنده عامل الدين وليس

أكثر فجاء يسأل ماذا نقول له يا حسن ؟ نقول ليس عليك شيء ألنك مل تعلم بوجوب الغسل من اجلنابة؛ 

حيدث لكثري من  لكن لو كان يف البلد ويسمع ويستطيع أن يسأل فرمبا يلزمه بقضاء ما مضى؛ ومن ذلك ما

النساء اليت تبلغ وهي صغرية، تبلغ باحليض وهي صغري ولكنها ال تصوم بناء على أا صغرية وأن الصوم ال يلزم 

إال من مت هلا مخس عشرة سنة؛ مث تأيت تسأل فإذا علمنا من حاهلا أا معذورة باجلهل فإننا ال نلزمها بقضاء ما 

يف الذين ينتسب لإلسالم نعذره وحنكم بإسالمه ونصلي عليه إذا مات؛ أما فات من الصيام؛ ألا معذورة؛ وهذا 

من ال ينتسب لإلسالم فهذا كافر، كافر يف الدنيا وأما يف اآلخرة فعلمه عند اهللا؛ فقوم الذين مل تبلغهم الدعوة 

حيح أن أمرهم إىل اهللا وهم كفار هؤالء كفار يف الدنيا لو ماتوا ما نصلي عليهم وال ندعوا هلم لكن يف اآلخرة الص

وأن اهللا تعاىل ميتحنهم مبا يشاء من تكليف فمن أطاع منهم دخل اجلنة ومن عصى دخل النار؛ أما من ينتسب 

لإلسالم ولكنه على حال تكفره من ترك واجب أو فعل حمرم وهو مل يبلغه الشرع فإن القول الراجح أنه ال حيكم 

اب والسنة كلها أو غالبها مقيدا ببالغ الرسالة بالعلم بالتبني وما أشبه بكفره ألنه معذور؛ وهلذا جتد نصوص الكت

وجل وهي أن رمحته سبقت غضبه ـ واحلمد هللا رب العاملني ـ؛  ذلك؛ وهذا كما قلتم هو مقتضى صفة اهللا عز

ناعة إن هذا القيد من أجل عظم الش )) بعد ذلك ((وأما من قال: إن  ذلك )) فمن تولى بعد ((وهلذا يقول: 

عليهم وأن من توىل وإن مل يتبني له األمر فهو فاسق لكن قيده بالبعدية من أجل عظم الشناعة عليهم فهذا 



خالف األصل؛ ألن األصل أن ما قيد بوصف فالوصف عائد له نفسه ال إىل شيء آخر؛ وهنا الذي قيد 

أفغير دين اهللا يبغون  ((وجل:  ال له عزمث ق بالبعدية ما هو؟ التويل؛ فإذا توىل بعد أن جاءه العلم فهو فاسق .

يف هذه اآلية اإلنكار الشديد على من  . وله أسلم من في السموات واألرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ))

ومن فوائدها: أن من ابتغي غري دين اهللا ولو يف التنظيم وما يسمى بالقانون فإنه مستحق  ابتغى غري دين اهللا .

أفحكم  ((هلذا التوبيخ العظيم؛ ويدل لذلك قوله تعاىل يف سورة املائدة وهي آخر ما نزل أو من آخر ما نزل: 

ل ما خالف حكم الشرع وحكم اجلاهلية ما هو؟ ك أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون )) الجاهلية يبغون ومن

فهو حكم جاهلي؛ ألن حكم الشرع مبين على العلم فما سواه مبين على اجلهل؛ وهذا يف غاية ما يكون من 

ومن أحسن من اهللا حكما  ((التوبيخ والتقريع أن تبتغي حكما جاهلية وتدع حكم من؟ حكم العلي الكبري 

اهللا فهو من أضل عباد اهللا وأسفه عباد اهللا وأخسر  ))؛ وبه نعرف أن من ابتغي حكما بغري حكم لقوم يوقنون

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن من شرط صحة العمل  .ينه وال دنياه ـ والعياذ باهللا عباد اهللا وأنه لن تصلح أمور د

ة وقبوله أن يكون موافقا لشرع اهللا؛ وجهه؟ أن اهللا أنكر على من بغى دينا غري دين اهللا؛ وهلذا من شرط العباد

ومن فوائد اآلية الكرمية: تشريف هذا الدين الذي شرعه اهللا؛ ألنه أضافه إىل  اإلخالص هللا وموافقة شريعة اهللا .

ومن فوائد اآلية الكرمية: إقامة احلجة على أنه ال يليق لإلنسان أن  )) . (( أفغير دين اهللا يبغوننفسه، فقال: 

))؛  وله أسلم من في السموات واألرض طوعا وكرها ((لقوله: يبغي دينا غري دين اهللا وهو مربوب مملوك هللا؛ 

ومن فوائد اآلية  ستئنافية .اون وقد مر علينا يف التفسري أن هذه اجلملة حيتمل أن تكون حالية وحيتمل أن تك

 وكرها )) وله أسلم من في السموات واألرض طوعا ؟ ((الكرمية: عموم ملك اهللا وسلطانه؛ من أين تؤخذ 

وهذا متام السلطان وامللك أن كل من يف السموات واألرض فهو مستسلم هللا طائعا كان أم مكرها؛ ولذلك ال 

أحد ميكنه أن يشذ أو يقاوم قدر اهللا؛ لو جاء أأتى خلق اهللا يريد أن يقاوم ما أراد اهللا قدرا هل ميكنه ذلك ؟ 

األنهار تجري من  قوم أليس لي ملك مصر وهذهقال يا  أبدا؛ فرعون جبار، عنيد أغرق مبا كان يفتخر به ((

))؛ بأي شيء أهلك ؟ باملاء، باملاء الذي كان يفتخر به؛ وعاد استكربوا يف األرض وقالوا  أفال تبصرون تحتي

من أشد منا قوة ؟ فأهلكوا مباذا ؟ بالريح، هواء، هواء سخره اهللا عليهم حىت دمرهم أصبحوا ال يرى إال 

لقوة والقدرة؛ وضعفاء اإلميان اليوم إذا قيل هلم ارجعوا إىل دينكم تنصر على أعدائكم قال مساكنهم؛ هذا متام ا

تنصر أعدائنا ويش الذي . .ما نعرف نزين اإلبر كيف نقاوم أهل الصواريخ وأهل املدافع وأهل القنابل املوجهة؟ 

هم األرض تطبيقا خسف م إىل وجل وأنه سبحانه وتعاىل إذا شاء طبق علي مل يعلموا أن األمر بيد اهللا عز

 السابعة بكلمة واحدة؛ لو صدقنا اهللا لصدقنا اهللا لكننا يف احلقيقة ضيعنا أمر اهللا فلما نسينا هللا نسينا اهللا عز



وجل تركنا؛ مسعت أنا قبل سنوات أن اهللا على واشنطن عاصمة أمريكا أرسل اهللا عليها صواعق، صواعق من هذا 

صواعق يعين دمرا تقريبا حىت قطعت سلك الكهرب وسككة املكائن وصارت هذه  الغمام الذي مثل القطن،

العاصمة اليت هي من أكرب عواصم الدنيا صارت دامسة وحصل سطو عظيم على الفنادق وعلى حمل التجارة 

وصارت شيء ب؛ وهذه الصواعق من أدىن الشيء؛ الزلزال يضرب األرض ويف حلظة واحدة يدمر مئات املدن 

لقرى، مئات املدن والقرى؛ ومباذا حصل هذا الزلزال ؟ بكلمة واحدة وهي: كن؛ بس كن انقلب أعلى األرض وا

أسفلها وتغريت معامل األرض كلها؛ فنحن إذا صدقنا اهللا صدق اهللا؛ يذكر أن سعد بن أيب وقاص وهو يطارد 

إىل املدائن من وراء دجلة من الشرق  حىت وصل إىل دجلة ملا وصل دجلة انتقل الفرسالفرس من مدينة إىل مدينة 

وأغرقوا السفن وكسروا اجلسور من أجل أن ال يعرب إليهم املسلمون؛ وقف سعد ليس معه إال إبل وخيول وراجلة 

وقف ما يقدر يروح؛ فنادى سلمان الفارسي رضي اهللا عنه وقال له: يا سلمان أعطنا من يعين من تصميمك 

لرسول صلى اهللا عليه وسلم باخلندق؛ قال واهللا يا سعد ما فيه مدد اآلن ما فيه احلرب يعين هو الذي أشار على ا

حيلة إال ما كان من تقوى اهللا؛ ولكن دعىن أنظر يف القوم اجلند إن كانوا على تقوى من اهللا فإن الذي فلق البحر 

 ـ شف اإلميان؛ فذهب ملوسى سيوصل لنا العبور على هذا البحر ألن هذه األمة خري من أمة موسى ـ اهللا أكرب

سلمان ونظر يف اجلند يف الليل يبيتون لرم سجدا وقياما ويف النهار يف شأن احلرب وما يصلح للحرب؛ فرجع 

إليه بعد ثالث وقال هم واهللا هم على خري ما يرى؛ ولكن استعن باهللا واعبد؛ فنادى سعد بن أيب وقاص يف القوم 

أقف وسأقول بسم اهللا وأكرب اهللا ثالثا فإذا كربت الثالثة فاعربوا؛ ففعل فقال وقال إنا عابرون إن شاء اهللا ولكن س

بسم اهللا مث كرب ثالثا وملا كرب ثالثا عرب الناس ميشون على املاء والنهر يقذف بزبده ميشي يسري؛ تعرفون ر ما هو 

ىل له ربوة من األرض فوقف مثل البحر واقف، ميشي؛ يقول أهل التاريخ حىت إن الفرس إذا تعب أنشأ اهللا تعا

الفرس عليها يسرتيح حىت عربوا دجلة؛ فلما رآهم الفرس ضجوا وصاحوا وقالوا إنكم إمنا تقاتلون جنا ال طاقة 

لكم ؤالء فروا ففروا وخرجوا من املدائن وانكسر ـ وهللا احلمد ـ براية التوحيد واجلهاد الذي أنشئ على التقوى 

ليس لطلب الشهادة وليس من أجل القومية أو العصبية أو الوطن؛ ما على باهلم إال لتكون كلمة اهللا هي العليا 

ألهل األرض؛ أهل مدائن هربوا منها العاصمة عاصمة  أن تكون كلمة اهللا هي العليا يكون هذا القرآن هو القانون

قال النيب عليه الصالة الفرس فجاء املسلمون وفتحوها وكسبوا من األموال ما ال يعلمه إال رب العباد مثل ما 

وأخذ التاج تاج كسرى وهو الذي جيلس حتته  لتنفقن كنوزهما كنوز كسرى وقيصر في سبيل اهللا ) (والسالم: 

وهو فوق رأسه مرصع باآليل والذهب وما شاء اهللا من حلي الدنيا؛ فأرادوا أن يقلوه مل جيدوا إال مجلني كبريين 

حيمالن من املدائن إال املدينة؛ ألن يف ذاك الوقت ما يف السفن كبرية وال السيارات كبرية فحملوه على مجلني من 



إىل املدينة فوضعوه بني يدي أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وما أدراك ما عمر الذي عدل املدائن 

فعدلوا وأمن فأمنوا؛ قال: واهللا ـ وهو ينظر إليه ـ إن قوما أدوا هذا ألمناء؛ قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب نعم 

رتعت لرتعوا ـ اهللا أكرب ـ؛ فهذا تاج كسرى من املدائن يوزع يف  يا أمري املؤمنني أم أمناء ألنك كنت أمينا ولو أنك

وجل؛ ملاذا ال نؤمن ذا  املسلمني يف املدينة؛ هذا من الذي نصرهم حىت عربوا النهر خبيلهم ورجلهم ؟ إال اهللا عز

 ((لني يقول: وجل وهو أصدق القائلني وأقدر الفاع ؟ واهللا إننا ضعفاء اإلميان ملاذا ال نؤمن؟ أليس الرب عز

الزكاة وأمروا  ولينصرن اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز الذين إن مكناهم في األرض أقاموا الصالة وآتوا

وجل فلو كان  تأكيدات لفظية ومعنوية يف اآليتني من اهللا عز )) بالمعروف ونهوا عن المنكر وهللا عاقبة األمور

ولينصرن اهللا  ((ية؛ نشوف بأي شيء ينصر اهللا ألن اهللا شرط عندنا إميان حقيقي لكنا أول من يأخذ ذه اآل

اهللا حىت نشوفه؛ اآلن تأيت نكبات للمسلمني متنوعة، نكبات متنوعة ما رأينا  بأي شيء ننصر )) من ينصره

 أحدا إال القليل النادر يقول يا مجاعة ارجعوا إىل دينكم ألنب منكم؛ من الذي تكلم وقال إن اخلطأ خطأنا الظلم

بعض الظالمين بعضا  وكذلك نولي ((ظلمنا فلنرجع إىل ربنا حىت ال يسلط علينا هؤالء الظاملون؛ ألن اهللا يقول: 

)) تأيت النكبات وكأا حوادث مادية ال عالقة هلا بالدين مع أننا مسلمون واملسلم هذه  بما كانوا يكسبون

احلوادث ما تكون إال بفعله؛ الكافر رمبا يعطى يف الدنيا ما يريد ألنه عجلت له طيباته يف احلياة الدنيا ينعم يف 

يه أشد؛ ألنه انتقل من أين؟ من نعيم إىل الدنيا أكثر مما ينعم املسلم ألجل إذا انتقل إىل اآلخرة صار العذاب عل

عذاب، من نعيم إىل عذاب؛ فيفقد هذا الذي كان يدركه يف الدنيا يكون أشد، يكون عليه أشد وأعظم؛ وهلذا 

وصييت لكم يف مثل هذه الظروف أن توعوا الناس تقول هذا الذي أصابنا ما هو أمر حدث مادي خالف من 

د أو األرض وما أشبه ذلك؛ ال هو قدر إهلي سلط بعضنا على بعض ألننا أضعنا أجل املال أو االقتصاد أو احلدو 

)) أما أن نبقى هكذا وال كأن شيء  وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ((أمر اهللا 

يه ما  جرى، ما كان شيء جرى؛ التاجر يف كذبه وغشه؛ املوظف يف خيانته وعدم القيام بعمله؛ كل إنسان هو ف

كأن شيئا جرى؛ فهذا الشك أنه يدل على موت القلوب وقسوا وأا ال تتعظ وأن األمور واحلوادث يوشك أن 

وجل حيدث مثل هذه األمور لعلنا حندث توبة كما قال الرسول عليه الصالة  تطول وتتغري إىل أسوأ ألن اهللا عز

) ولكن أين قلوب الواعية  ـ نسأل اهللا  حدثون التوبةإن اهللا تعالى يحدثه لعل العباد ي : (والسالم يف الكسوف

يبغون غري دين اهللا ويقول كيف تبغون غري دين اهللا  أن يواعنا وإياكم ـ؛ احلاصل أن اهللا ينكر على هؤالء الذين

من فوائد اآلية الكرمية: إثبات   . وله أسلم من في السموات واألرض طوعا وكرها )) ((واألمر كله هللا 

السموات وأا عدد؛ وقد جاءت األدلة بأا سبع وكذلك األرض هي سبع لكن مل يفسح اهللا تعاىل ا يف القرآن 



ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الرجوع إىل اهللا؛  وجاء يفسح ا يف السنة . )) ومن األرض مثلهن ((بل قال : 

) يرجعون يف الدنيا ويرجعون يف اآلخرة ؛ أما يف الدنيا فإن املرجع إىل اهللا يف األحكام؛ ) وإليه يرجعون ((لقوله: 

احلكم هللا، العبادة هللا،  األمر هللا، النهي هللا؛ نرجع إليه شرعا ال إىل رأي فالن وفالن، وال إىل قانون فالن وفالن 

 اآلخرة الرجوع إىل اهللا يف اآلخرة وسوف وال إىل نظام فالن وفالن وإمنا نرجع إىل اهللا؛ كذلك نرجع إليه يف

ومن  فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )) . ((حياسب كل إنسان على ما عمل، 

 قل آمنا باهللا )) ((مث قال اهللا تعاىل يف ابتداء درس اليوم:   جلميع اخللق . لكرمية: إثبات البقاء هللا؛فوائد اآلية ا

قل اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ وجيوز أن يكون املراد به كل من يتأتى خطابه كما قلنا يف درس 

الصباح أنه إذا جاء اخلطاب مفردا ومل يوجد دليل أو قرينة على أنه خاص بالرسول فإن األوىل أن حنمله على 

يها النيب؛ فإن كان أيها اإلنسان فإن قوله: أيش؟ على أن يكون لكل من يتأتى خطابه؛ قل أيها اإلنسان؛ أو قل أ

فهو يقوله ألنه إمام  قل آمنا)) (()) مجع موزع على كل فرد؛ إن كان للرسول صلى اهللا عليه وسلم  آمنا باهللا ((

للقبول )) اإلميان هو اإلقرار املستلزم  قل آمنا باهللا ((األمة فيكون إميانه إميانا ألمته يعين أن أمته تتبعه يف اإلميان 

وجل  ؛ فمن قال: آمنت باهللا وأقر باهللا عز واإلذعان؛ انتبه اإلميان هو اإلقرار أيش؟ املستلزم للقبول واإلذعان

قل آمنا باهللا  ((.  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ولكن مل يقبل شريعته أو قبلها ولكن مل يذعن فليس مبؤمن .

سحاق ويعقوب واألسباط وما أوتي موسى إو سماعيل إبراهيم و إوما أنزل على  وما أنزل علينا وما أنزل

وعيسى والنبييون من ربهم ال نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير اإلسالم فلن يقبل منه 

 وما أنزل ((قل آمنا باهللاأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل:   )) . وهو في اآلخرة من الخاسرين

اخلطاب يف هذه اآلية للنيب صلى اهللا  سحاق ويعقوب واألسباط ))إسماعيل و إبراهيم و إما أنزل على علينا و 

عليه وسلم واخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم خطاب له ولألمة ما مل يكن دليل على أنه خاص به؛ واملتأمل ؛ 

دل الدليل على أنه خاص به وقسم دل  املوجه للرسول صلى اهللا عليه وسلم يتبني له أنه على ثالثة أقسام؛ قسم

له ولألمة وقسم ليس فيه دليل؛ أما ما دل الدليل على أنه خاص به فهو له خيتص به؛ مثل قوله الدليل على أنه 

))؛ وأما ما دل الدليل على العموم  ألم نشرح لك صدرك إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيال )) (( ((تعاىل: 

 ؛ ))... ن وأحسوا العدة فطلقوهن لعدته ((يا أيها النبي إذا طلقتم النساءمثل قوله تعاىل:  فهو على العموم

وما سوى ذلك فإنه يكون عاما له ولألمة؛ لكن وجه اخلطاب إليه باعتباره األمام ألمته عليه الصالة والسالم 

أمرا إىل القائد لكان هذا األمر للقائد واخلطاب املوجه لإلمام موجه له وملن كان مؤمتا به؛ وهلذا لو وجه الضابط 

فاخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم واملراد هو  قل آمنا باهللا )) ((وجل:  وملن كان تبعا له؛ فهنا يقول اهللا عز



 (()) فقال:  قولوا آمنا باهللا  وما أنزل إلينا وأمته وبيان ذلك أي بيان أن هذا هو املراد قوله يف سورة البقرة ((

واإلميان باهللا يتضمن أمورا األمر األول: اإلميان بوجوده؛ والثاين: اإلميان بربوبيته؛ الثالث: اإلميان  )) قولوا آمنا

بألوهيته؛ والرابع: اإلميان بأمسائه وصفاته؛ لكن الثالثة األخرية البد من توحيده بذلك أي توحيده بالربوبية 

هو شامل له ولغريه وإن كان وجود اخلالق خيتلف عن وجود املخلوق؛ واأللوهية واألمساء والصفات؛ أما الوجود ف

فمن مل يؤمن بوجود اهللا فهو ليس مبؤمن؛ ومن آمن بوجود اهللا ومل يؤمن بربوبيته على وجه عام شامل فهو مل 

أمسائه يؤمن باهللا؛ ومن آمن باهللا وربوبيته ولكن مل يؤمن بألوهيته فليس مبؤمن؛ ومن آمن بذلك كله ومل يؤمن ب

قل آمنا باهللا وما  (( . وصفاته فليس مبؤمن؛ لكن األخري فيه تفصيل قد خيرج من اإلميان بالكلية وقد ال خيرج

عليك الكتاب  وأنزل اهللا وهو القرآن الكرمية والسنة النبوية كالمها منزل؛ قال اهللا تعاىل: (( )) أنزل علينا

  آدم ؟ القرآن والسنة م أيش يشمل ؟فيشمل يا بسا )) والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم


